


THÔNG ĐIỆP BAN MAI

  Mùa hè chính là quãng thời gian đẹp để 
con trẻ khám phá thế giới xung quanh một 
cách tự nhiên nhất.

Với người lớn, mỗi khi hè về ký ức tuổi thơ 
như sống lại. Và chúng ta hẳn đã đôi lần tự 
hỏi: biết bao giờ về lại được tuổi thơ để thỏa 
sức vui đùa với những trò chơi “bất hủ” chỉ có 
ở tuổi học trò?  Câu trả lời là có. Người lớn có 
thể về lại với tuổi thơ mà không cần phải bước 
lên chuyến tàu thời gian chỉ có trong cổ tích. 
Chỉ cần một môi trường giáo dục phù hợp, một 
khoảng không gian rộng mở, và trao cho những 
đứa trẻ quyền được tự do vui chơi, thỏa sức 
khám phá và ước mơ - ấy là người lớn chúng 
ta sẽ tìm được tuổi thơ của mình chính trong 
những trò chơi của con trẻ. Một chân lý hết sức 
đơn giản nhưng cũng rất kỳ diệu “hãy cho trẻ 
thơ môi trường giáo dục an toàn, phong phú và 
quyền được vui chơi, sáng tạo, khám phá – đổi 
lại trẻ thơ sẽ cho chúng ta những những kỉ niệm 
tuổi thơ ngọt ngào”.

Cuộc sống ngày nay với những tấp nập và bận 
rộn của công việc, đôi khi người lớn quên đi 
rằng, trẻ thơ thực sự cần một môi trường khám 
phá để phát triển tư duy và thể chất trong 
những ngày hè. Ngược lại, nhiều bậc cha mẹ 
mang tâm lý lo lắng vì không biết trong thời 
gian nghỉ hè ấy sẽ phải quản lý con cái thế nào, 
cho con chơi ở đâu để yên tâm làm việc? Chính 
những sự lo lắng ấy đang làm cho trẻ nhỏ mất 
đi tuổi thơ của mình (khi chúng chỉ được vui 
chơi tự do trong căn phòng của chúng hoặc ở 
nhà với sự giám sát chặt chẽ của người lớn). 
Bởi vậy mà kỹ năng xã hội cần thiết ở trẻ cũng 
vì thế mà thiếu hụt, trẻ không có điều kiện thể 
hiện tư duy sáng tạo trong những trò chơi, hay 
khám phá những điều bình dị từ cuộc sống.

Thực ra những suy nghĩ và lo lắng của phụ 
huynh là hoàn toàn có cơ sở. Bởi dù trong hoàn 
cảnh nào đi nữa, vấn đề an toàn cho trẻ trong 
những ngày hè vẫn cần được đặt lên hàng đầu. 
Nguy cơ mất an toàn có thể xảy đến với trẻ bất 

kỳ lúc nào nếu như người lớn không bao quát 
được trẻ, không trang bị cho trẻ những kỹ năng 
tự bảo vệ chính bản thân mình.

Hiểu được những suy nghĩ và lo lắng ấy của các 
bậc phụ huynh, Trường Mầm non Ban Mai 
(thuộc Hệ thống Giáo dục Ban Mai) với những 
điều kiện về cơ sở vật chất hiện đại cùng một 
không gian vui chơi rộng lớn, và đội ngũ CBGV 
có kinh nghiệm, trình độ cao là câu trả lời cho 
những băn khoăn của các bậc phụ huynh về 
việc lựa chọn cho trẻ nhỏ một môi trường giáo 
dục toàn diện trong những ngày hè.

Chương trình hè của Mầm non Ban Mai sẽ 
phát huy tối đa nhu cầu được vui chơi, khám 
phá và phát triển kỹ năng xã hội của trẻ. Bên 
cạnh đó trẻ sẽ được hòa mình vào các hoạt 
động tham quan trải nghiệm về với những 
miền quê, được tham gia những trò chơi của trẻ 
nhỏ, cùng nhau khám phá thể giới xung quanh 
với biết bao điều kỳ diệu. Và trên tất cả các con 
sẽ luôn được an toàn dưới sự hướng dẫn, dìu 
dắt tận tình của các thầy cô giáo. Ở đó những 
kỷ niệm tuổi thơ của các bạn nhỏ sẽ được viết 
nên những trang đẹp nhất bởi mỗi thầy cô giáo 
là một tấm gương là nguồn cảm hứng để các 
bạn nhỏ noi theo.

Ở Ban Mai các bạn nhỏ sẽ được trang bị những 
kỹ năng xã hội cần thiết – hành trang để các 
con tự tin bước vào cuộc sống ngày mai. Chính 
vì vậy, những ngày nghỉ hè các bậc phụ huynh 
cũng sẽ yên tâm hơn khi cho trẻ tham gia vào 
các hoạt động giao lưu và khám phá. 

Hãy tạo cho trẻ thơ môi trường giáo dục tốt 
nhất, tạo cho trẻ quyền được vui chơi, được 
sáng tạo và được sống với ước mơ của mình  - 
đó là thông điệp bên thềm mùa hè 2015 gửi tới 
các bậc phụ huynh. Tháng tư về, một mùa hè 
đã đến hãy cùng nhau gửi nắng về với tuổi thơ 
con.
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“ Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những 
chân trời xanh thế… Mây xa vời, nắng 
xa vời, con sông xa lững lờ trôi… Nắng 
nhẹ nhàng, mây cũng nhẹ nhàng, hát giấc 
mơ nào xa lắm…”

Đó là “giấc mơ” tháng Tư trong âm nhạc 
của nhạc sĩ Dương Thụ. Còn với độc giả 
của BMSer Connection, đó sẽ là giấc 
mơ mùa hè, cầm tay mùa hè vỗ về tháng 
Tư… 

Tháng Tư… 

Những ngọn gió giao mùa rủ nhau về 
hong ấm từng vạt mưa cuối xuân ẩm ướt, 
làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác 
chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan 
nhanh dưới vòm trời xanh mênh mang 
đầy gợi cảm…

 Nắng tháng Tư không còn run rẩy nép 
mình trong cái se lạnh của mùa xuân và 
cái rét nàng Bân thổn thức… Nắng tháng 
Tư cũng không chói chang gay gắt, thắp 
lửa nhiệt tình và hết mình, ganh đua 
cùng những chùm hoa phượng đỏ choi 
chói giữa mùa hè… Nắng tháng Tư nồng 
nàn như một tình nhân đang độ xuân thì, 
tràn đầy yêu mến, cùng gió tháng Tư dệt 
nên những bài tình ca tươi mới tuổi bình 
yên…

Tháng Tư… 

Xà cừ mùa này rụng lá và thay lá mới. 
Lá đổ đầy trên phố, ngập chiều tháng 
Tư như nỗi nhớ thầm níu kéo gót xuân 
hồng đang dần xa. Nhưng khi ngước 
nhìn lên những cành cao, ta lại bắt gặp 
một màu xanh mênh mang đến rợn 
người, hòa trong sắc xanh của mây trời 
và lòng người trên phố. Nghe lòng chợt 
thanh thản và bình yên đến lạ kỳ khi bàn 
chân chầm chậm bước đi giữa hai mảng 
màu trong bức tranh kết hợp hài hòa của 
nắng, lá và gió, và hồn người – dệt nên từ 
những ân tình tháng Tư như thế…

Và hoa loa kèn tràn phố tháng Tư xanh…
Như những chú chim xin nằm ngoan 
hiền mơ màng ngủ, hoa loa kèn cong 

cong vành môi gió hát lời chào tháng 
Tư…  Rồi còn biết bao loài cây lá mùa hè 
như Bằng lăng, bàng, phượng… cũng cựa 
mình trổ lá cựa hoa…

Em đang sống trong những ngày tháng 
Tư nồng nàn như thế. Đẹp như chính nụ 
cười của em chào ngày mới tinh khôi. 
Nhưng, hãy lắng nghe thêm một chút 
từ trái tim, hãy quan sát trên mỗi làng 
quê hay các góc phố phường, em sẽ thấy 
tháng Tư còn về trong niềm tự hào dân 
tộc, qua màu cờ Tổ quốc rực đỏ trên 
khắp núi sông. 40 năm miền Nam hoàn 
toàn giải phóng, đất nước thống nhất, 
non sông thu về một dải. 40 năm trong 
ký ức, trong mỗi dòng máu Lạc Hồng 
chảy niềm tự hào của ngày 30/4.

Và ngày hôm nay, em là chồi non lộc biếc 
nở từ những ngày tháng Tư lịch sử trong 
ký ức cha ông. Yêu tháng Tư, và biết yêu 
hơn nữa lá cờ thắm máu bao đời dân tộc 
đấu tranh, yêu mỗi cái cây, dòng sông, 
góc phố quê hương bởi nói như nhà văn 
Iliaerenbua – từ đó sẽ trở nên tình yêu Tổ 
quốc.

Những bông hoa thành tích của các 
BMSer trong tháng Tư – từ cuộc thi Giải 
toán qua mạng internet cấp Quốc gia, các 
cuộc thi cấp Thành phố, cấp Quận, các 
hoạt động như thi Rung chuông vàng, 
Hội thi bé khỏe bé nhanh trí (khối Mầm 
non), Hội thi Hoa trạng nguyên các khối 
1-5, Giải bóng đá học sinh (khối Tiểu 
học và THCS), Đại hội Cháu ngoan Bác 
Hồ 2015 (khối THCS), v.v…. Rất nhiều 
bông hoa đẹp đã nở và thơm hương cùng 
tháng Tư, góp thêm cảm xúc tự hào trong 
niềm tự hào chung của cả dân tộc.

Chào nhé tháng Tư... 

Mỗi BMSer chúng mình nguyện làm một 
bông hoa nhỏ thơm hương, góp vào bài 
ca Tổ quốc hát giữa bạn bè 5 Châu bằng 
tâm hồn, tri thức, nhân cách của những 
thế hệ người Việt trẻ ngay từ khi còn ngồi 
trên ghế nhà trường hôm nay.

BMSer Connection
 

 

Tranh: Hoàng Quân (4A4 )

NGÀY 30 THÁNG 4
“Trăng trên trời rơi xuống buổi đoàn viên 
Rơi xuống mái nhà chống Nam, vợ Bắc 
Đây mặt đất mùa hè thay áo khoác 
Pháo hoa bay lên nước mắt, nụ cười 
Tiếng trống vỗ như mở đầu, kết thúc 
Hoà bình về 
Cuộc chiến tranh qua 

Hoà bình về trên mái tóc người cha 
Và tiếng khóc oa oa thơ bé 
Người lửa cháy suốt thời trai trẻ 
Kẻ chào đời tiếng súng đã lặng câm 
Hai lứa tuổi cách nhau một nhịp cầu 
Một cuộc hành quân nắng dãi mưa dầm... 
....

Đôi giày dã chiến, đôi dép cao su 
Chúng tôi đi 
Bước đồng bằng, bước biển 
Bước núi đồi 
Bước biên giới rừng xanh 
Không đếm hết dấu chân dừng lại dọc 
đường 

Thành dòng chữ gọi người đang sống 
Chúng tôi đi tời ngày toàn thắng 
Cánh tay người lính 
Đã mọc thành cờ 
Trời xanh sáng ngời 
Gương mặt tự do”.

(Trích từ chương 4, “Trường ca sư đoàn” - 
Nguyễn Đức Mậu)

Cầm tay mùa hè hát lời tháng 4
LỜI NGỎ THÁNG 4

3



 Tự hào về những nấc thang mới trên mỗi bước đường đời, tự 
hào về một mái nhà chung mang tên Ban Mai đã góp phần tạo 
nên giá trị về trí tuệ, tâm hồn, nhân cách cho mỗi học sinh - đó 
là không khí và cảm xúc tràn ngập những ngày tháng 4 này với 
rất nhiều thành tích mà các BMSer đạt được ở các cuộc thi giải 
Toán qua mạng internet cấp Quận, cấp Thành phố.

Đặc biệt, là với các bạn học sinh Đỗ Thị Thùy Dương - Lê Đình 
Anh - Trịnh Tuấn Kiệt  - 3 bông hoa mai nằm trong top 120 thí 
sinh xuất sắc nhất cuộc thi Giải toán qua mạng Internet - cấp 
Thành phố (trong đó Trịnh Tuấn Kiệt đứng ở vị trí số 1) và có 
mặt ở cuộc thi cấp Quốc gia ngày 10/4 vừa qua. Trong lúc chờ 
đợi tin vui từ kết quả kỳ thi này, chúng mình cùng khám phá 
thêm những điều thú vị khác của 3 BMSer “hot” nhất trường 
Ban Mai trong năm 2015 này nhé.
 
* Lê Đình Anh

Sở thích: Đá bóng, học toán, xem tivi. Ước mơ: Trở thành một 
nhà toán học nổi tiếng giống như Ngô Bảo Châu
Kinh nghiệm học toán: Ngoài kiến thức học ở lớp, cần tham 
khảo các bài toán hay, các sách nâng cao để có nhiều kinh ng-
hiệm hơn khi giải toán. Bên cạnh đó, cần rất nhiều sự giúp đỡ 
của gia đình, thầy cô giáo

Không chỉ là một học sinh giỏi Toán, Đình Anh còn là một 
người đam mê viết thơ. Bài thơ “Mẹ là số một” đăng trong 
BMSer Connection (số ra tháng 3/2015) được nhiều người yêu 
thích và được đọc chia sẻ trước toàn trường chính là của Đình 
Anh.  Đình Anh cho biết, bạn làm thơ từ hồi lớp Một, khi được 
cô giáo cho đề bài viết bài thơ về mùa hè. Bài thơ ngày đó cô 
cho 10 điểm, trở thành động lực cho tình yêu và đam mê thơ 
trong Đình Anh nảy nở và cất cánh.

 Trong suy nghĩ của Đình Anh, bạn luôn cố gắng học tốt và học 
đều cả hai môn Văn và Toán. Theo Đình Anh: “Môn Văn có thể 
giúp ta cảm nhận nhiều về cuộc sống. Nếu như học tốt môn văn, 
sẽ có thể học tốt về đạo đức, cách sống,  cách nghĩ trong cuộc sống, 
cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống quanh ta.”

* Trịnh Tuấn Kiệt 
 
Ước mơ: Trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người, vì 
vô cùng thần tượng người bác của mình – là một bác sĩ, đã chữa 
cho Kiệt khỏi vết sẹo khi ngã cầu thang.
 
 Sở  thích: Thích đi du lịch. Thành phố mong được đến là Đà 
Nẵng, vì qua lời kể của anh trai, Kiệt được biết nơi đó có nhiều 
cảnh đẹp, nhiều khu vui chơi, và hy vọng đến đó đầu óc sẽ  sảng 
khoái hơn.
 
Bên cạnh học giỏi môn Toán, Tuấn Kiệt còn thích môn cảm 
nhận văn học, vì theo bạn môn học này giúp chúng ta cảm 
nhận cuộc sống tốt hơn. Tác phẩm văn học yêu thích nhất  của 
Tuấn Kiệt là “Hai vạn dặm dưới đáy biển” – một cuốn sách 
phưu lưu kỳ thú và cho người đọc nhập vai vào nhân vật một 
cách dễ dàng theo những cuộc phưu lưu.
 
 Bí quyết học tốt môn Toán: “Để đạt kết quả cao trong môn học 
này, chúng ta phải chăm học và không được giấu dốt. Bên cạnh 
sự nỗ lực học tập, còn cần sự giúp đỡ của thầy cô”.
 
Lời muốn nói:   “Con rất vui và ngạc nhiên khi dẫn đầu toàn 
thành phố trong cuộc thi Giải toán qua mạng vừa qua. Con cám 
ơn bố mẹ đã cho con học ở trường Ban Mai, đã giáo dục con nên 
người, chăm sóc con từng li từng tí. Cám ơn cô Hiền – cô giáo 
phụ trách môn Toán lớp 5 đã luôn tận tình giúp đỡ đội tuyển 
không quản ngày đêm.”
 

* Đỗ Thị Thùy Dương 

“Tớ muốn nói lời cảm ơn mẹ của mình, vì đã cho tớ học ở Ban 
Mai – nơi mà học sinh thân thiện, tích cực, luôn sáng tạo và rất 
thông minh. Trường học thì rộng rãi, nhiều hoạt động ngoại khóa.  
Ngoài ra trường còn có “Hành trình The Morning” rất ấn tượng, 
xây dựng thư viện cho học sinh ở các ngôi trường nghèo khó. Nhờ 
vậy mà phát huy hết được khả năng của học sinh Việt Nam. Và 
học sinh Ban Mai chúng mình có thể góp sức vào hành trình này 
bằng việc nuôi heo đất đầu năm.”

Gặp 3 BMSer trong đội tuyển 
thi Violympic cấp Quốc gia NGƯỜI BAN MAI
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   12 ngày sống và học tập trên đất Mỹ đã qua đi, nhưng đối 
với tôi hành trình ấy vẫn tươi mới và tràn đầy cảm xúc như 
một giấc mơ tuyệt đẹp vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Trong 
giấc mơ ấy tôi được đắm mình trong những trải nghiệm vô cùng 
thú vị, mà mỗi trải nghiệm lại đem đến những bài học không 
thể quên trong cuộc đời.

Điều mà tôi ấn tượng đầu tiên trong cuộc hành trình ấy là con 
người. Mỗi con người mà chúng tôi gặp gỡ nơi đây đều cho 
chúng tôi một cảm nhận về tình yêu đối với cộng đồng, sự cởi 
mở, thân thiện và trách nhiệm hết mức trong từng công việc 
mà họ đảm nhận.

Chúng tôi  vinh dự được sống cùng gia đình của một đôi vợ 
chồng người Mỹ. Những khoảnh khắc sinh hoạt chung dưới 
một mái nhà đã cho tôi thấy được  tình yêu và sự tinh tế mà họ 
dành cho gia đình và ngôi nhà của mình như thế nào. Ở đó là 
sự hòa thuận, sẻ chia, là sự bình đẳng giữa vợ và chồng. Hơn 
nữa, đó là sự tôn trọng nhau, làm điều gì cũng nghĩ: nếu mình 
làm nó, người kia sẽ cảm thấy thế nào? Thật tuyệt!

Được làm việc cùng với những cộng sự ở nước bạn, các thầy 
cô giáo tại các trường mà chúng tôi đã tới thăm, chúng tôi càng 
cảm nhận được tình yêu và sự trách nhiệm mà họ dành cho 
công việc. Đặc biệt sự đúng giờ được đặt lên hàng đầu. Ở đây 
không có khái niệm đi làm muộn, không có khái niệm ngồi 
“buôn dưa lê” trong giờ làm việc, không có chuyện “bù khú bia 
hơi” hàng tiếng đồng hồ sau giờ làm việc. Tất cả mọi người đều 
hăng say, hết lòng với công việc mà mình làm, cống hiến những 
điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, cho xã hội.

 Với mục đích tìm hiểu hệ thống giáo dục Mỹ một cách toàn 
diện, Chúng tôi có cơ hội được đến thăm rất nhiều trường 
trong địa phận bang Texas như  Trường Tiểu học Parkview, 
trường Tiểu học Alice, trường Tiểu học Green Valley, trường 
Trung học cơ sở Keller, trường Trung học Haltom, trường đại 

học TCU.  Đến với bất cứ lớp học nào, mặc dù không được báo 
trước, chúng tôi đều được chứng kiến sự hết lòng và nhiệt tình 
giảng dạy của từng giáo viên, ánh mắt tò mò, háo hức của các 
em học sinh, những hoạt động trải nghiệm vô cùng lý thú và 
sáng tạo.

Hãy cùng có mặt vào giờ tan trường, bạn sẽ thấy được cả xã 
hội chung tay cho giáo dục như thế nào. Bạn có thể dễ dàng 
nhìn thấy hình ảnh cô Hiệu trưởng cùng trả học sinh với giáo 
viên, hình ảnh ông, bà (phụ huynh học sinh), những tình 
nguyện viên, tay cầm biển “stop” đang hướng dẫn học sinh sang 
đường, hay hình ảnh những chị học sinh lớp lớn tình nguyện 
đến trường tiểu học chỉ để lắng nghe các em học sinh nhỏ đọc 
chuyện.

Sống trong xã hội ấy, làm sao bạn có thể vô trách nhiệm, làm 
sao bạn có thể thờ ơ với mọi chuyện? Làm sao các con học sinh 
không đam mê học hỏi và sáng tạo?

Điều khiến tôi ấn tượng tiếp theo đó là Sự logic, thống nhất 
trong nền giáo dục  Mỹ nói chung và nền giáo dục của các bang 
nói riêng. Mỗi bang có một “Standard” (tiêu chuẩn) riêng cho 
nền giáo dục của mình. Họ công khai những mục tiêu giáo dục 
một cách chi tiết và rõ ràng cho từng môn học cụ thể.  Để đảm 
bảo cho học sinh có thể đạt tới những mục tiêu ấy, mỗi trường 
học trong bang lại có những chiến lược dạy học mang tính đặc 
trưng . 

Ví dụ Trường Keller áp dụng Phương pháp VESTED, trường 
Green Valley lại có chiến lược ICONS cho từng bài học, trường 
Alice nổi tiếng với chiến lược Học tập ứng dụng. Mặc dù mang 
bản sắc riêng của từng trường, nhưng tựu chung những chiến 
lược ấy đều nhằm giúp học sinh phát triển tốt nhất tư duy phản 
biện, suy nghĩ tích cực sáng tạo thông qua rất nhiều các hoạt 
động trải nghiệm.

Cảm xúc còn nhiều, tôi tin rằng các động nghiệp, những người 
đã cùng tôi trên hành trình trải nghiệm 12 ngày trên đất Mỹ sẽ 
còn chia sẻ thêm nhiều điều thú vị hơn nữa. Sau hành trình này 
và sau nhiều hành trình khác nữa trong tương lai, tôi tin rằng 
nền giáo dục của Ban Mai school nói riêng và của Việt Nam nói 
chung sẽ có nhiều thay đổi, những thay đổi dần dần, tích cực từ 
chính những gì mà chúng ta đang có.

 Cám ơn tất cả những thầy cô, anh chị em đồng nghiệp, đối tác 
đã hỗ trợ, là cầu nối giúp chúng tôi tiếp cận với nền giáo dục 
Mỹ, để đến gần hơn với khát khao đươc thay đổi -  vì chính 
những học sinh thân yêu của chúng ta.

Đại diện nhóm Giáo viên đi Mỹ 

NGÔ THỊ THANH TÂM 
(Trợ lý BGH - Tổ trưởng tổ Tiếng Anh)

Ấn tượng 12 ngày trên đất Mỹ của 3 BMSer
BAN MAI CHIA SẺ
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Diễn ra từ 31/3 – 9/4, giải bóng đá 
mini THCS Ban Mai đã thu hút sự 
quan tâm của đông các bậc phụ huynh 
và cán bộ giáo viên,học sinh toàn 
trường, cống hiến nhiều pha bóng đẹp 
mắt trên tinh thần thể thao trong sáng 
và hồn nhiên của tuổi trẻ. 

Giải đấu sôi nổi ngay từ trận thi đấu 
đầu tiên với màn lội ngược dòng ngoạn 
mục của các cầu thủ 7A2 trước đối thủ 
7A3 với tỉ số 2-1. Liên tục các ngày sau 
đó, khán giả được mãn nhãn với những 
trận đấu hay và hấp dẫn. Ở khối 8, 9, đội 
tuyển 9A2 đã thể hiện sự vượt trội cả về 
kĩ thuật và sức mạnh khi liên tiếp thắng 
cách biệt ở tất cả các trận. Những cái tên 
Thành Phát, Anh Phương, Duy Long 
cùng các cầu thủ nhiệt huyết đã tạo nên 

một 9A2 bất khả chiến bại và lên ngôi vô 
địch một cách thuyết phục. 

Trong khi đó, ba đội vượt qua vòng 
1 ở khối 6, 7 là 6A3, 7A2 và 6A1 đá 
vòng tròn tính điểm để tranh giải. Cuối  
cùng với 1 trận thắng và một trận hòa, 
giành 4 điểm, lớp 6A1 đã trở thành đội 
xuất sắc nhất giành ngôi vô đich. Các 
cầu thủ nổi bật trong giải đấu là Thúy 
Ngọc (7A2), Quý Dương (6A3), Tùng 
Lâm (6A1). “Ngôi sao nhí” Tùng Lâm 
được bình chọn là xuất sắc nhất giải, 
với những pha đi bóng thần tốc, khả 
năng giữ bóng và kiến tạo tuyệt vời đã 
cho khán giả nhiều phen trầm trồ, thán 
phục. 

 Giải bóng đá mini 2014 – 2015 THCS 

Ban Mai đã kết thúc, nhưng còn đó 
trong lòng khán giả, các PHHS và các 
bạn học sinh ấn tượng mạnh mẽ về 
những pha bóng hay, những bàn thắng 
đẹp và tinh thần thi đấu thể thao của các 
cầu thủ. 

Cô Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch HĐQT 
Hệ thống GD Ban Mai trao giải cho đội 

bóng vô địch và cầu thủ xuất sắc

6A1 vô địch giải bóng đá mini THCS Ban Mai 2015

Đỏ thắm khăn quàng dưới màu cờ

Sáng 26/3, tại Trung tâm tổ chức sự kiện đã diễn 
ra lễ kết nạp Đội viên mới cho học sinh khối 3,4,5. 
Nguyễn Ngọc Hà Chi - nàng sơn ca của lớp 3A1 và 
trường Tiểu học Ban Mai đã thay mặt cho các bạn 
Đội viên mới đọc lời hứa dưới cờ Đội.

Buổi lễ diễn ra trong không khí cả nước thi đua học tập 
và rèn luyện chào mừng Kỷ niệm 74 năm thành lập Đội 
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; chào mừng 126 
năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, lập thành tích 
chào mừng sinh nhật lần thứ 84 của Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội, là niềm vui và 
niềm tự hào của các bạn học sinh trường Tiểu học Ban 
Mai. 

198 bạn học sinh được tổ chức kết nạp là những bạn 
học sinh chăm ngoan, học tốt, có ý thức, kỷ luật và 
vươn lên trong học tập. Các bạn đã được bình bầu 
trong tập thể chi đội để tham gia bồi dưỡng Đội, do 
Liên đội tổ chức, và hoàn thành lớp học với kết quả 
cao.

Song Bách tỏa sáng 
ở Hội thi bé khỏe - 

bé nhanh trí
Đào Hồ Bách (SBD D16- Donald 
4) và Lê Gia Bách (SBD M27- 
Mickey 1) là 2 gương mặt tỏa 
sáng nhất Hội thi Bé khỏe - Bé 
nhanh trí dành cho Khối nhà trẻ, 
mẫu giáo bé năm học 2014-2015 
của trường Mầm non Ban Mai.
 
Hội thi diễn ra vào sáng 9/4 nhằm 
tạo sân chơi cho học sinh được 
thể hiện tài năng của mình, qua 
đó rèn luyện khả năng đứng trước 
đám đông tạo sự mạnh dạn, tự tin 
cho trẻ.
 
Để có mặt ở cuộc thi cấp trường, 
các bạn nhỏ phải trải qua vòng sơ 
loại cấp lớp bằng phần thi chào 
hỏi và năng khiếu, từ đó chọn ra 
5 bạn xuất sắc nhất vào vòng thi 
cấp trường. Ở cuộc thi cấp trường, 
các bé trải qua 2 vòng thi: Bé khỏe 
mạnh (qua trò chơi vận động), Bé 
thông minh (qua các phiếu trắc 
nghiệm và câu hỏi. Ban giám khảo 
cuộc thi gồm thầy cô trong BGH 

nhà trường và đại diện phụ huynh 
ở các khối lớp.

Kết quả :  Cuộc thi khép lại nhưng 
còn nhiều dư âm trong lòng các 
bạn nhỏ và các bậc phụ huynh. 

Mẹ của bé Gia Bách chia sẻ: “Với 
kỳ vọng, tin tưởng lúc đầu, mẹ đã 
nhận được đúng những gì mình 
mong đợi. Mẹ cảm phục cách yêu 
thương, chăm sóc, dạy dỗ con của 
các cô. Con như một tờ giấy trắng 
mà các cô lớp Mickey 1 trường 
mầm non Ban Mai vẽ lên đó, và 
ngày hôm nay, tờ giấy ấy đã trở 
thành một bức tranh đẹp.”

SẮC MÀU BAN MAI
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• Ngày 17/3: Đồng chí Lưu Thùy Linh – GV tổ TA 
của trường đại diện cho phòng GD&ĐT Quận Hà 
Đông tham dự kỳ thi kỹ năng CNTT cấp thành 
phố, đoạt giải Khuyến khích. 

• Ngày 17-18/3: Học sinh khối Mickey tham quan 
siêu thị Vinmart, trực tiếp tham gia vào các hoạt 
động lựa chọn các mặt hàng yêu thích, rèn các kỹ 
năng nơi đông người, kỹ năng khi đi siêu thị cùng 
bố mẹ.

• Ngày 19/3& 23/3: Thung lũng hoa Hồ Tây đón 
chào các bạn nhỏ khối Kitty và Misa. Đây là một 
trong những hoạt động thực tế vô cùng bổ ích đối 
với các bạn nhỏ khi tìm hiểu về chủ đề “thực vật”.

• Ngày 25/3: 42 học sinh xuất sắc nhất khối Misa 
tham gia hội thi “Rung Chuông Vàng” cấp trường. 
Với phong độ xuất sắc và sự thông minh nhanh trí 
của mình, Diệu Linh lớp Misa 2 đã bước lên bục 
vinh quang cao nhất của hội thi.

• Ngày 08/4: 60 bạn nhỏ xuất sắc nhất khối Donald 
và Mickey bước vào hội thi “Bé khỏe – bé nhanh 
trí” 2015. Hội thi nhằm tạo sân chơi cho học sinh 
được thể hiện tài năng của mình, qua đó rèn luyện 
khả năng đứng trước đám đông tạo sự mạnh dạn, 
tự tin cho trẻ.

* Ngày 16/3: Đoàn giáo viên Nhật 
Bản đến tìm hiểu về mô hình và các 
hoạt động của trường Ban Mai. 

Cùng ngày, giải Bóng đá học sinh 
Tiểu học Ban Mai 2015 chính thức 
khai mạc và đều đặn diễn ra vào các 
buổi chiều trong tuần. Kết quả, 4A2 
và 5A1 lần lượt giành chức vô địch 
khối 4,5.

* Ngày 17/3: Đoàn Cán bộ và chuyên 
viên Phòng GD&ĐT quận Hà Đông 
đã khảo sát chất lượng giáo viên Ban 
Mai. 21/21 giáo viên được khảo sát 
đều được công nhận giáo viên giỏi 
cấp Quận, nâng tổng số giáo viên giỏi 
cấp Quận lên 33 người trong năm 
học 2014 - 2015.

* Ngày 19/3: Ra quân trồng cây công 
trình Măng non chủ đề “creative 
planting” . Ở hội thu kế hoạch nhỏ, 
toàn trường thu được: 3020.5 kg giấy 
và các vật liệu khác. Học sinh đạt 
thành tích cao nhất: Nguyễn Ngọc Hà 
Chi - 3A1: gom được 85 kg
 
* Ngày 20/3:  6 học sinh của khối 
Tiểu học thi Giải toán qua Internet 
- cấp Thành phố, đang chờ công bố 
kết quả.

*Ngày 23/3: Phong trào Nuôi lợn đất 
siêu tốc tổng kết, thu được 40.000.000 
vnd, ủng hộ kinh phí xây dựng Thư 
viện cho trường Tiểu học Hưng Phú 
B – huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 
trong năm 2015
 
* Ngày 25/3: Học sinh khối lớp 2 
tham quan Viện Âm nhạc Việt Nam. 
Các bạn đã biết tên, tận mắt nhìn 
thấy và dự buổi hòa của các loại nhạc 
cụ dân tộc như: Đàn bầu, đàn đá, đàn 
tranh, sáo, nhị, trống cơm...

* Ngày 26/3:  Liên đội Tiểu học Ban 
Mai tổ chức lễ kết nạp Đội viên mới 
cho 198 bạn học sinh thuộc các lớp 3, 
4, 5 trong trường.

* Ngày 27/3: Cô giáo Lê Thị Hằng - 

GVCN lớp 1A3 đã vinh dự nhận giải 
Nhì thi Giáo viên giỏi toàn Thành 
phố.

* Từ 27/3 – 10/4:  Hơn 300 bạn 
nhỏ của các trường MN Hoa hướng 
dương, MN Thực hành Linh Đàm, 
MN Bright school  đã tham gia trải 
nghiệm “Một ngày làm BMSer”. Như 
những học sinh lớp Một, các bạn 
được học cách tự giới thiệu về bản 
thân và gia đình, làm quen với Toán, 
Tiếng Việt, Tiếng Anh, học cách tự 
lập làm vệ sinh cá nhân, tham quan 
trường Tiểu học... Sau mỗi buổi, các 
bạn được tặng giấy chứng nhận, và 
những bức ảnh chụp chính các bạn 
trong buổi trải nghiệm.

* Ngày 4/4:  16 học sinh khối 5 -Tiểu 
học Ban Mai tham gia kỳ thi Olympic 
Tiếng Anh cấp Thành phố  (vòng sơ 
khảo). Kết quả Nguyễn Phương Linh, 
Nguyễn Thùy Chi là 2 thí sinh đi tiếp 
vào vòng sau.

*Ngày 10/4:  3 bạn học sinh lớp 
5A8: Trịnh Tuấn Kiệt - Đỗ Thị Thùy 
Dương - Lê Đình Anh tham gia  kỳ 
thi Giải toán qua mạng Internet - cấp 
Quốc gia, đang chờ công bố kết quả.

* Từ 13/4 - 18/4: Hội vui học tập với 
cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” 
diễn ra với học sinh các khối lớp từ 
1-5.

* 14/4: Giao với học sinh trường 
Mầm non Thực hành Linh Đàm. 
Buổi giao lưu diễn ra thể hiện tinh 
thần kết nối, tình giao hữu giữa 2 
trường, để lại những khoảnh khắc 
đáng nhớ đối với các bạn nhỏ bên 
thềm chuẩn bị vào lớp 1.

* 15/4: Học sinh khối lớp 1 được 
trải nghiệm tham quan Hồ Gươm và 
Nhà hát múa rối Thăng Long.  Buổi 
trải nghiệm giúp học sinh hiểu biết 
về loại hình nghệ thuật cổ truyền 
của dân tộc –múa rối nước; hiểu biết 
các di tích, thắng cảnh khu vực Hồ 
Gươm – trung tâm của Hà Nội.

TIN VẮN TIỂU HỌCTIN VẮN MẦM NON BAN MAI 24/7
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*Ngày 19/3: Kết quả giải toán Tiếng Anh và Tiếng 
Việt qua internet cấp Quận được công bố. Theo đó, 
THCS Ban Mai đoạt tổng số 13 giải (2 giải Nhất, 5 
giải Nhì, 6 giải Khuyến khích)
*Ngày 20/3: Học sinh khối 6, 7 tham gia kỳ thi Giải 
tóan qua mạng internet. Bạn Nghiêm Thị Ngọc 
Minh (7A1) đạt 300 điểm, đứng vị trí thứ 6 trong 
toàn thành phố Hà Nội. 
*Ngày 25/3: Chuyên đề “Tạo và giữ không khí vui 
vẻ trong giờ học” của thầy Nguyễn Đức Kiên và lớp 
8A1 diễn ra thành công tốt đẹp.
*Ngày 31/3: Giải bóng đá mini THCS Ban Mai 
2015 khai mạc. Trận chung kết diễn ra ngày 10/4 
giữa 6A1 - 6A3. Kết quả 6A1 đăng quang nhà vô 
địch.
 *Ngày 5/4: Với chủ đề “Các bí quyết học để thành 
công” do cô Thu Hương (GĐ cty Idea) chia sẻ đã 
mang đến nhiều kinh nghiệm bổ ích cho các bạn 
học sinh lớp 9 trước các kỳ thi quan trọng đang 

đến gần.



Giọng ca vàng của cô họa mi vang lên, 
đánh thức cả khu vườn. Ông mặt trời 
vừa mở mắt sau một giấc ngủ dài, chiếu 
những tia nắng đầu tiên xuống trần 
gian. Tất cả cây trong vườn đều vươn 
vai đứng dậy đón chào ngày mới bắt 
đầu.

Nền trời xanh thẳm, từng đám mây trắng 
nhởn nhơ cùng những cánh cò. Vườn 
hoa như lay động, chuyển mình theo 
tiếng gọi của ngày mới. Vô số những giọt 
sương còn nằm dài trên các kẽ lá như 
muôn ngàn viên ngọc sáng.

Trong khu vườn của ông tôi, mỗi loài hoa 
là một màu sắc. Hoa mận trắng muốt, 
rung rinh như những cái chuông bé xíu. 
Chị hoa hồng kiêu sa, diệu đà khoác trên 
mình bộ váy màu đỏ thắm. Bé râm bụt 
như những ngọn đèn nhỏ thắp trong 
lùm cây xanh tươi. Ở góc vườn, những 
anh dừa thân to, cao vút, tỏa mát cả một 
không gian. Dừa hiên ngang che chở 
cho những loài hoa bé nhỏ. Gốc dừa là 
chỗ giấu mình cho những bụi hoa mắc 
cỡ đang xếp lá vào nhau như e thẹn. Họ 
hàng nhà kiến vốn chăm chỉ nên đã dậy 
từ rất sớm để làm việc. Không gian yên 
tĩnh của khu vườn bị phá tan khi mẹ con 
chị gà mái tơ vào tìm mồi. Hương vị ngọt 
ngào của những khóm hoa đã quyến rũ 
nàng ong, cô bướm từ sớm.
 
Những viên kim cương còn đọng lại trên 
lá, một mùi thơm ngát, và tiếng ong bay 
vo ve. Tất cả đã làm nên một bức tranh 
thiên nhiên tuyệt đẹp và sinh động để 
dành tặng cho một ngày mới. Tôi thầm 
cảm ơn tạo hóa thiên nhiên, đất trời đã 
mang lại cho cuộc sống này những thứ 
thật quý giá!

TẠ KIM CHI

Lúc ông mặt trời nhô lên cũng là lúc 
vườn cây bừng tỉnh.

Chà! Không khí mới trong lành, mát mẻ 
làm sao! Cậu gió chạy tung tăng trong 
vườn. Bé nắng cũng luồn qua kẽ lá để 
tham gia bữa tiệc bình minh. Bầu trời 
trong xanh, từng đám mây trắng như 

muốn sà xuống góp mặt. Hoa hồng khoe 
bộ váy mới đỏ thắm rung rinh trước gió 
như một nàng công chúa. Hoa cúc xòe 
những chiếc cánh trắng rực rỡ khiến ai 
cũng phải ngắm nhìn. Nhánh hoa phong 
lan tỏa hương thơm ngát, mùi hương 
nồng nàn làm lũ bướm, ong ngây ngất. 
Cây bưởi đã bắt đầu kết trái. Những quả 
bưởi nhỏ xíu, xinh xinh biết mấy. Cây táo 
thì lại đứng e thẹn một mình, những trái 
chín lúc lỉu đầy cành. Từng đàn bướm 
bay lượn phấp phới khoe bộ cánh sặc sỡ 
sắc màu. 

Tất cả đã hòa quyện vào nhau tạo nên 
một bức tranh bình minh thật tuyệt vời.

TRẦN ANH QUÂN

 Màn đêm huyền diệu đã theo chân 
mặt trăng xuống lùm cây để nhường chỗ 
cho ánh sáng của một ngày mới. Khu 
vườn lại xúng xính trong bộ áo sặc sỡ.

 Không khí sớm mùa thu trong lành, mát 
mẻ. Vài giọt mưa loáng thoáng khiến bầu 
trời như đẹp hơn. Gió heo may vờn qua 
kẽ lá như đùa giỡn. Cô nắng may cho 
khu vườn chiếc áo khoác đính kim cương 
– những giọt sương lấp lánh.

 Thật không có gì tuyệt vời hơn khi ngắm 
nhìn một thế giới cỏ cây đẹp thế này: 
Nàng hồng, chị huệ đua nhau khoe sắc, 
chen chúc, phủ kín cả một góc vườn. 
Bé xoài, bé bòng vịn chắc trên người 
mẹ khỏe khoắn. Sơn ca, họa mi cất lên 
tiếng hát trong trẻo, rồi đáp xuống trò 
chuyện với chị gàm mái mơ đang dắt 
đàn con đi kiếm mồi. Anh trống choai 
vỗ cánh phành phạch, cao giọng gáy: 
“Ò...ó...o...o…” để ra oai. 
 
Ôi! Buổi sớm thật tươi đẹp, đặc biệt là ở 
khu vườn xinh xắn này.

TRẦN PHƯƠNG LINH

Sáng tinh mơ, những ánh nắng tinh 
nghịch nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mát.
Làn gió heo may đung đưa nhẹ nhàng 
như một bản nhạc du dương trong vòm 
lá.

Oa! Khu vườn mới đẹp làm sao! Bầu 
trời cao vút, trong xanh như một tấm 
thảm khổng lồ bao bọc khắp thế gian.
Những hàng cây đung đưa theo gió như 
nói chuyện với nhau. Giọt nắng lung 
linh chiếu qua hạt sương long lanh như 
những viên kim cương lấp lánh. Từng 
đợt gió thu se se lạnh, mang đến một mùi 
hương dìu dịu, thanh khiết.

Trong thế giới nhỏ bé mà tuyệt đẹp ấy, 
những nàng công chúa kiều diễm đang 
khoe sắc thắm. Chị cúc diện bộ váy vàng 
tươi, rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô hồng yêu 
kiều vuốt nhẹ mái tóc. Đứng hiên ngang 
giữa vườn là một cây mít to, thân cây cao, 
chắc và khỏe. Mít đã ra quả non, nhìn 
từ xa, những quả mít bé như những chú 
heo tí hon lắc lư trên cành. Tất cả hiện 
lên như một bức tranh thiên nhiên sinh 
động!

NGUYỄN HUYỀN MAI

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn 
say giấc nồng ,ẩn mình sau chân núi 
xa tít tắp thì khu vườn đã bừng tỉnh.                                                                                                                                            
                                                   
Chú gà trống nhảy phóc lên bệ, ưỡn 
ngực, hít sâu, gáy vang một hồi: “Ò ó o 
o…”. Mặt trời nhô lên đỏ ửng cả một vòm 
trời phía đông. Chim chóc ríu rít rủ nhau 
đi kiếm mồi.                              
                                                          
Ôi chao! Khu vườn trông như một bức 
tranh thơ mộng! Màn sương mỏng manh 
vẫn còn phủ kín các cành cây.Tiếng lá, 
tiếng cỏ đung dưa theo gió nghe xào xạc. 
Hoa cúc, hoa nhài tỏa hương thơm nồng. 
Hoa hồng khoác trên mình bộ cánh đỏ 
thắm điểm thêm những hạt sương long 
lanh tuyệt đẹp.Trên giàn, lắc lư những 
quả bầu, quả bí .Từng chùm nhãn cuối 
mùa chín mọng, chi chit cành cây. Bầy 
ong bướm rủ nhau đi hút mật, uống 
sương sớm.                                          
                                                                                                                 
Khu vườn đã thức dậy ,quay lại 
không khí sôi động của ngày mới.                                                                                                                                             
                                   

ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG

BUỔI SÁNG TRONG VƯỜN CÂY
Với đề bài “Em hãy tả cảnh buổi sáng trong vườn cây”, các bạn lớp 5A8 đã có thật nhiều bài văn 
ấn tượng. Mời bạn cùng đến với vẻ đẹp của cuộc sống qua những bài làm văn hay này nhé. QUÀ TẶNG TÂM HỒN
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PHÚ QUỐC TRONG EM 
Vào kỳ nghỉ hè năm trước, em được đi Phú Quốc. Kì nghỉ hè này đã 
để lại rất nhiều ấn tượng đối với em.

Khi nắng lên ở Phú Quốc, biển rất đẹp. Gió xào xạc trên những cây 
phi lao. Trước biển, có những hàng dừa to lớn, vạm vỡ. Cây dừa luôn 
quay ra biển mà em tưởng như cây đang ngắm nhìn chân trời, hay để 
sóng biển đưa những quả dừa đi xa.

Phú Quốc có một đặc sản mà khi ai tới đây đều muốn nếm thử. Đó là 
cây sim. Sim có thể chế biến thành nhiều món như rượu, mứt… Nhà 
hàng ở đó thì “miễn chê”. Có đủ các loại hải sản như: tôm hùm, cua 
biển… Ngoài ra, em còn được thăm các nơi nổi tiếng như: Chợ đêm 
Dinh Cậu, nhà tù Phú Quốc. Ở nhà thù, em còn biết rất nhiều về lịch 
sử như: một vị anh hùng đã tự rạch bụng mình ra để đấu tranh vì độc 
lập.

Em rất thích đảo Phú Quốc. Vì nơi đây đã cho em nhiều kiến thức lịch 
sử và nhiều món ăn ngon danh tiếng.

PHAN KẾ BÁCH (4A5)

Tranh: Mùa hè ở biển - Nhật Mai (2A5)

  
Một lần đến với Singapore
Tháng từ về cũng là lúc mùa hè đến. Lòng em lại trào 
dâng nhiều cảm xúc khó tả: vừa buồn mà lại vừa vui. 
Buồn vì phải xa trường, xa lớp, xa thày cô và các bạn 
còn vui vì em lại được đi chơi cùng gia đình qua những 
chuyến du lịch rất thú vị. Hè năm ngoái là một mùa hè 
thật tuyệt với em!

 Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày tôi được đặt chân đến 
đất nước Singapore xinh đẹp diệu kì mà lại vô cùng mến 
khách. Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi rất mừng khi 
được trung tâm tiếng Anh thông báo rằng: tôi sẽ được đặt 
chân đến với đất nước mà tôi hằng mơ ước. Và rồi chuyến 
du lịch học tập đã đến. 

Sau một chuyến bay dài, chúng tôi đã được đặt chân đến 
đất nước sư tử. Điểm đầu tiên chúng tôi dừng lại chính là 
một khách sạn sang trọng và lộng lẫy. Mọi người giục tôi 
đi nghỉ và tôi cũng cảm thấy khá mệt nhưng làm sao tôi 
có thể đi ngủ khi đang ở một thiên đường như này chứ. 
Phong cảnh nơi đây mới tuyệt làm sao! Nó giống như một 
thành phố nằm lọt thỏm trong lòng một công viên lớn. Nó 
không ồn ào và náo nhiệt như  thủ đô của các nước khác, 
mọi thứ đều tinh tươm và ngăn nắp. Đến đây, tôi đâu có 
thấy cảnh ăn uống từng bừng trên vỉa vè. Các con đừng 
ngõ phố đều được núp dưới nhừng vòm cây xanh mát. 
Mọi thứ thật thanh cao và tao nhã. Người dân Singapore 
thì vô cùng văn minh và mến khách. Họ cư xử tao nhã, 
lịch sự mà vẫn giữ được vẻ thân thiện, dễ gần. Đến với đất 
nước này, tôi còn được chiêm ngường những ngôi nhà cao 
chọc trời hay những công trình kiến trúc sang trọng. Cũng 
chính nơi đây, tôi còn được chụp ảnh, chơi nhiều trò chơi 
ngộ nghĩnh và rất thú vị. Ở đất nước này, tôi chưa bao 
giờ chịu ngồi yên một chỗ và cũng chưa bao giờ cảm thấy 
chán nản. Nhưng chao ôi! Thời gian trôi qua nhanh quá! 
Loáng một cái đã hết hai tuần, tôi phải tạm biệt đất nước 
xinh đẹp này để về nước. Thật là buồn!

   Tôi - một cậu bé khá nghịch và hiếu động nhưng giờ đây 
tôi sẽ ngoan hơn bởi tôi rất yêu quý nơi này. Tôi sẽ cố gắng 
để lịch sự giống họ và để mẹ sẽ thưởng cho tôi thêm một 
chuyến đi nữa. Đó là một kì nghỉ hè tuyệt vời của tôi.

PHAN SƠN AN (4A5)

Tranh minh họa:  Đào Vĩnh Khang (4A4)

Kỷ niệm với Huế
Những con sóng rì rào. Những vỏ sò xinh xắn. Những cánh diều 
bay bổng trong gió, gió đưa diều bay lượn. Những vỏ sò nghe vang  
tiếng sóng. Người thì xếp những tòa lâu đài trên bãi cát, người bơi ở 
bãi biển rộng bao la. Đó là những gì em ấn tượng với mùa hè ở Huế.

Em rất thích đi nghỉ hè ở Huế. Ở Huế, bên cạnh tắm bienr, em còn  
được nghe hát chèo trên thuyền,  nghe rất hay. Rồi em được đi chợ 
Đông Ba cùng mọi người. Em với bố em mua một tấm vải để về may 
áo dài cho mẹ em. Chiẹm mua cho em bé của em một bộ áo dài màu 
hồng. 

Em được đi bơi cùng mọi người. Em được thả diều, tắm biển. Buổi tối, 
mọi người ăn uống xong hát hò, còn em thấy các anh chị lớn đi nhặt 
những lon bia trên bãi cát để cho biển sạch hơn.
Khi em về, em còn ngoái đầu lại để tạm biệt Huế. Huế là kỉ niệm nghỉ 
hè mà em thích. Em rất yêu Huế.

BÙI MINH NGỌC  (2A3)

NGHỆ SĨ NHÍ
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ẤN TƯỢNG ĐÀ NẴNG
Hè vừa qua em được bố mẹ cho đi Đà Nẵng. Lần 
đầu tiên em nhìn cảnh biển sao đẹp đến thế.

Đứng trên bờ biển nhìn ra xa, những con sóng nhấp 
nhô đuổi nhau vỗ dạt vào bờ, tung bọt trắng xóa. Nhìn 
tít ra xa có những chiếc thuyền buồm của ngư dân 
đang đánh cá. Trên bầu trời những đám mây hồn lững 
lờ trôi. Thỉnh thoảng lại có mấy chú chim Hải Âu sà 
xuống mặt biển đùa giỡn với sóng, rồi lại bay vụt lên 
tận trời xanh. 

Ôi sao cảnh biển đẹp như một bức tranh vẽ. Một dịp 
nghỉ vô cùng có ý nghĩa với em. Biển thật là đẹp.

HỒ TRUNG HẢI (2A5)

Tranh: Tắm biển - bạn Beo (2A3)

Năm ngoái, em đã đạt danh hiệu học sinh giời nên 
bố mẹ thưởng cho em chuyến đi Đà Nẵng.

Phòng em nghỉ có cửa sổ hướng ra phía biển. Tiếng 
sóng biển rì rào và xa xa rất nhiều tàu thuyền neo đậu.
Khi em bước chân xuống làn cát mềm mịn, cảm giác 
như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng 
nhạt bằng nhung vậy. Tiến gần thêm chút nữa là 
những ngọn sóng đã chạm vào chân em rồi.

Nước biển mặn thật đấy. Em thấy biển như một tấm 
gương khổng lồ vậy. Dưới làn cát mềm mại là những 
vỏ sò nhỏ xinh xinh lấp lánh ánh mặt trời. Cái màu 
trắng ngà, cái đo đỏ, cái hồng nhạt…Buổi tối em được 
cùng gia đình đi ăn hải sản. Em đã có một bữa tối no 
nê với cua biển, cá, tôm.

Chuyến đi rất vui và ngoài sức tưởng tượng. Em đã 
chụp được rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Năm nay em sẽ 
nỗ lực hết mình để lại đạt danh hiệu học sinh giỏi và 
bố mẹ thưởng cho những chuyến đi xa….

NGUYỄN TRẦN NGUYỆT MINH (4A5)

VẺ ĐẸP QUẢNG BÌNH
Mùa hè năm ngoái, em cùng cả gia đình đã có một chuyến du lịch lý 
thú ở biển Quảng Bình. 

Quảng Bình là một thắng cảnh đẹp cùng với biển xanh và cát trắng, nằm ở 
miền Trung nước ta. Nước biển ở đây trong lắm, có thể nhìn được rất sâu 
xuống dưới đáy. Bãi cát thì dài và trắng tinh. Nắng cũng trong veo, tạo nên 
bức tranh chỉ có màu xanh của trời lẫn biển, và màu trắng của cát rất đẹp. 
Quê hương Quảng Bình còn có những cồn cát trắng đặc trưng, những 
cồn cát trắng chạy dài nhìn xa tít tầm mắt vẫn chỉ thấy cát là cát. Em thích 
nhất là được chạy nhảy và nô đùa, lăn tròn trên những cồn cát mịn màng, 
êm ái. 

Thêm một điều thú vị nữa làem còn được khám phá động Phong Nha 
– Kẻ Bàng  - một thắng cảnh  đẹp nổi tiếng của Quảng Bình. Không khí 
trong động mát lạnh và có rất nhiều nhũ đá thiên nhiên đẹp lộng lẫy. 

Kết thúc chuyến đi, em vẫn luyến tiếc không muốn xa nơi đây. Em rất yêu 
cảnh đẹp thiên nhiên, cũng như yêu những con người Quảng Bình vô 
cùng gần gũi và thân thiện.

NGUYỄN ĐẶNG DUY ANH (4A5)

MÙA HÈ TRONG MẮT
 HỌC SINH 2A5

NGHỆ SĨ NHÍ
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VAI DIỄN CUỐI CÙNG
‘

Có một người diễn viên già đã về hưu 
và sống độc thân. Mùa hạ năm ấy ông 
tìm về một làng vắng vẻ ở vùng núi, 
sống với gia đình người em là giáo viên 
cấp I trường làng.

Mỗi buổi chiều, ông thường ra chơi nơi 
bãi cỏ vắng lặng ngoài thung lũng. Ở 
đây, chiều nào ông cũng thấy một chú 
bé ra ngồi đợi đoàn tàu chạy qua thung 
lũng, trước khi rẽ vào những vách đá 
đến phía ga trên.

Chú bé hồi hộp đợi. Đoàn tàu phủ đầy 
bụi đường với những toa đông đúc 
hành khách như một thế giới khác lạ, 
ầm ầm lướt qua thung lũng. Chú bé 
vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ 
mong có một hành khách nào đó vẫy 
lại chú. Nhưng hành khách - mệt mỏi 
vì suốt một ngày trên đường- chẳng ai 
để ý vẫy lại chú bé không quen biết. 

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa, 
hôm nào ông già cũng thấy chú bé ra 
vẫy và vẫn không một hành khách nào 
vẫy lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú 
bé, tim người diễn viên già như thắt 
lại. Ông nghĩ: “Không gì đau lòng bằng 
việc thấy một em bé thất vọng, đừng để 
trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con 
người.”

Hôm sau, người em thấy ông giở chiếc 
vali hoá trang ra. Ông dán lên mép một 
bộ râu giả, đeo kính, mượn ở đâu một 
chiếc áo veston cũ, mặc vào rồi chống 
gậy đi. Ông đi nhờ chuyến xe ngựa 
của trạm, lên tàu đi ngược lên ga trên. 
Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ: 
“ Đây là vai kịch cuối cùng của mình, 
cũng như nhiều lần nhà hát thường 
phân cho mình, một vai phụ, một vai 
rất bình thường, một hành khách giữa 
bao hành khách đi tàu...”

Qua cái thung lũng có chú bé đang 
đứng vẫy, người diễn viên già nhoài 
người ra, cười, đưa tay vẫy lại chú bé. 
Ông thấy chú bé mừng cuống quít, 
nhẩy cẫng lên, đưa cả hai tay vẫy mãi.

Con tàu đi xa. Người diễn viên già trào 
nước mắt cảm động hơn bất cứ một 
đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát. 
Đây là vai kịch cuối cùng của ông, một 
vai phụ, một vai không có lời, một vai 
không đáng kể nhưng đã làm cho chú 
bé kia vui sướng, đã đáp lại tâm hồn 
chú bé và chú sẽ không mất lòng tin ở 
cuộc đời.

(Theo sách Học làm người)

 Câu chuyện nhà gương

Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng xa xôi có 
một ngôi nhà lớn với 1.000 chiếc gương.

Một con chó nhỏ tính tình vui vẻ biết được điều 
đó và quyết định đi thăm ngôi nhà. Nó bước 
vào cửa với guơng mặt vui vẻ hạnh phúc, đuôi 
vẫy nhanh và tai dỏng lên. Con chó nhỏ hết sức 
ngạc nhiên vì có tới 1.000 người bạn khác cũng 
đang nhìn và vẫy đuôi y như mình. Nó mỉm 
cười, và 1.000 con chó kia cũng mỉm cười thân 
ái đáp lại. Khi rời ngôi nhà, con chó nghĩ: “Thật 
là một nơi tuyệt vời. Mình sẽ còn quay lại nhiều 
lần nữa”.

Ở cùng một ngôi làng cũng có một con chó 
khác, không vui vẻ hạnh phúc lắm. Nó cũng 
quyết định đi thăm ngôi nhà gương. Nó chậm 
chạp trèo lên những bậc thang, đầu cúi gằm và 
nhìn vào phía trong. Khi nó thấy 1.000 gương 
mặt không thân thiện đang nhìn mình, con chó 
sủa và lấy làm khiếp sợ khi thấy 1.000 con chó 
kia cũng sủa lại. Và khi đi khỏi ngôi nhà gương, 
nó nghĩ thầm: “Thật là một nơi kinh khủng, 
mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa”.   (st)

 HỌC TRÒ CƯỜI

AI ĐÚNG ?
Thầy giáo: Theo em, người Việt Nam đầu 
tiên bay vào không gian là ai?
 A: Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không 
gian và đã lạc động Thiên Tai…
 B: Thưa thầy, đó là Thánh Giống cưỡi 
ngựa bay trước ạ.
C: Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên 
cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi 
chứ bộ!
Thầy giáo:  ???

Những câu trả lời 
BẤT NGỜ VÀ HÀI HƯỚC NHẤT

Câu 1: Napoleon đã chết trong trận chiến 
nào?
- Trong trận cuối cùng của mình.
Câu 2: Một nửa của trái tim nó giống 
cái gì?
- Giống nửa bên kia của nó.
Câu 3: Nếu ném một cục đá màu đỏ 
xuống biển xanh, thì nó sẽ trở nên thế 
nào?
- Ướt.
Câu 4: Làm thế nào mà một người có thể 

đi 8 ngày mà không ngủ?
- Quá bình thường, người đó có thể ngủ 
vào ban đêm.
Câu 5: Làm thế nào mà bạn có thể nhấc 
một con voi với một tay?
- Bạn không thể tìm được con voi nào 
mà có tay.
Câu 6:  Bạn không ăn gì vào bữa sáng?
- Không ăn bữa trưa và bữa tối.
Câu 7: Nếu 8 người xây được xong một 
bức tường trong 10 tiếng, thì 4 người sẽ 
mất bao nhiêu?
- Chẳng mất bao nhiêu, tường xây rồi 
còn gì.

 (Theo Internet)

GÓC THƯ GIÃN
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Ngày hôm nay  con đã trở thành 
một bức tranh đẹp 
Con trai yêu của mẹ!
 
Mẹ không biết bắt đầu từ đâu để con có thể cảm nhận được hết 
cảm xúc lúc này mẹ dành cho con. Mẹ đang hồi tưởng lại những 
ngày đầu con bước ra khỏi vòng tay bao bọc của mẹ để đi nhà 
trẻ. 
 
Con là một đứa trẻ yếu ớt, hay ốm vặt và lại kém ăn nên mẹ 
đã rất lo lắng, đã phải tìm hiểu thật kỹ để tìm cho con một môi 
trường giáo dục tốt, chăm sóc tốt và có các cô giáo yêu thương 
con. Mẹ chọn Trường mầm non Ban Mai và kỳ vọng, tin tưởng 
rằng Ban Mai là môi trường như thế.
 
 Buổi sáng hôm ấy, khi mẹ gửi gắm con cho cô giáo, con bỡ ngỡ 
không chịu vào lớp, cứ bám lấy mẹ và khóc rất to: “Mẹ, mẹ ở đây 
với con!”. Nghe lời cô giáo khuyên, mẹ dằn lòng mình phải vững 
vàng buông tay con ra để con lớn khôn hơn. Mẹ bước đi mà nước 
mắt cứ lặng lẽ lăn dài theo tiếng khóc của con. 

Một năm thấm thoắt qua đi, năm học mới lại bắt đầu, con được 
chọn tham gia biểu diễn văn nghệ, biểu diễn thời trang nhân 
các dịp lễ của trường. Ngắm con ca hát sôi nổi và trình diễn tự 
tin cùng các bạn trên một sân khấu lớn trước mặt nhiều người 
mà không hề bối rối, mẹ thấy vui sướng vô cùng. Con của mẹ đã 
trưởng thành thật rồi, không còn là một cậu bé con nhút nhát, 
rụt rè năm nào nữa. 
 
Đến hôm qua, khi nhận được tin cô giáo nhắn: “Chúc mừng con 
Lê Gia Bách đã đạt giải nhất cuộc thi Bé khỏe, bé nhanh trí cấp 
trường nhé”, tim mẹ vỡ òa bao nỗi niềm hạnh phúc. Đây là cuộc 
thi đầu tiên trong cuộc đời con, con đã rất háo hức và nghiêm 
túc luyện tập nên mẹ biết giải thưởng này sẽ có ý nghĩa to lớn thế 
nào đối với con, và với cả mẹ nữa. 
 
 Vậy là với kỳ vọng, tin tưởng lúc đầu, mẹ đã nhận được đúng 
những gì mình mong đợi. Mẹ cảm phục cách yêu thương, chăm 
sóc, dạy dỗ con của các cô. Con như một tờ giấy trắng mà các cô 
lớp Mickey 1 trường mầm non Ban Mai vẽ lên đó, và ngày hôm 
nay, tờ giấy ấy đã trở thành một bức tranh đẹp.
 
 Mẹ tự hào về con và yêu con rất nhiều.
 

Mẹ bé Lê Gia Bách 
(học sinh lớp Mickey 1)
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